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JoGI szmÁr'yozÁs És Ár,ru,Áxos rnr,rÉTELEK

Ezt azÉuB.t azÉulÉpítésltryi Min ségellen rz Irrnov ci s Nonp'rofit Kft. állította'ki.
_ az építtsi t rÍnékek m szaki k vetelményeinek, megfelel ség igazolásának' v1l.a1nint

forgalomba hozatalának és felbasználásának részletes szabályair l s l 312003. (I. 25.) BM-
GKM-KvVM egytittes rendelet,

- a 16/1998. (IKK.8.) IKIM K zlemérryben szerepl k[iel lés'
_ az ÉME-vei u^no';"rcm,20t2.o4.oL dítu- , 20l7.M.30.-ig nényes Éilm, valarrint a

Kérelmez szímára átadott A-23E7l20l2 jelzet Üt ellen rzési Jegrz k nyvben
tészl ezat vizsgáJatí eredmények értékelése

alapján.

az ÉuB jogosultja - aJz a természetes qgy jogr sz,emély, aki (amely) k zvetlen l ragy
képvisebjé í6a, fe.t", és aki részéry az Évm+ azÉut Nonprofit Kft. kiállította - felel s

"r.e+ 
nob 

" 

-t"'-* 
megfeleljen az Érvm, ebÍrásainals" tovább4 hory a felhasznál minderr

informáci t mcgkapjon' amely ateryezeltoélra val felhasználáshoz sztikséges.

Az ÉMI Nonprofit Kfr. - mint j vá ary szentez.et _ jogosult annak ellen rzésérc, hory az
Élvru etoirosait betartj k-e, a termék megfelel_e a m szaki specifikáci nak. Az ut ellen rzést

az Étr,tt Nonprofit Kft. _ a kérelmez k ltségéÍe - laborat rirrmban, gyártási helyen, a

kérelmez telephelyén és a termék boépÍtés refercncia helyén végeáeti

ÉIragt kiár lag annak jogosu[ia használha{ia fel m szaki specifikÁci ként a megfelel ség

igazolás kiállításához. Az ÉME jogosultja azt nem nrbázhatja át másra. Az EME csak a
felttlnt t tt ryártási helyekerr el állított termékr,e vonatkozik.

IIa az Éun ervenyességi idején beltil honosított harmoniált eur pai szabványt adnak ki a
termékre vonatkoz an, a 312003. (I. 25.) BM4I0Ví-KvVM egyÍittes rendelet értelrcrében az
Étvfl Nonprofit Kft_nak a szabványk zzÁtételét k vet en ery áven beltil az ÉlvÍE+ vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabványban foglaltt llényegesen eltér.

Az ÉLdI Nolrprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkoz Ét"tB-t, ha az ut ellen rzés nem

végedret el, vary az ellel,n&zts eredménye n9m megfelel , vary a terrrékr l kid ftll, hory a
tsrvezettreirdelteiési célra nem alkal'nas. Az ÉME jogosulqia k teles bejele,rrteni, ha a termék
jellemz i vary a gyártási k rtilmények megváltozrak. Ezt k vet en az EMI Nonprofit Kft.
dtinti el, bogy azÉIvíE továbbra is érvényben maradhat-e, vagy rlj eljárást kell kezdeményezni
; ÉMÉ fiíávonása mellett. Ha ennék eldaintéséhez viáaátolra van sziilség, az ÉMI
Nonprofit Kft. crre az id re felfttggesztheti az ÉME érvényességét.

az ÉvtB_t azÉul Nonprofit Kft. maryar nyelvenn és a kérelmez igénylése alapjáÍL an'gol,

német vary francia" esetleg más nyelv fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
maryar nyelv kiadása.

lz ÉuE.t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordoz n k zreadni'

Kivonatos k zléséhez azbttlNonprofit Kft. írásos hozzÁjárulás sztikséges. Kivonatos k zlés
esetén ezt a tényt fel kell tÍlntetri. A reklám ismertet k sz vege és ábrái nem lehetnek
ellentétberr az Épft ipari M szaki Engedély tartalm val, és nem adhaÍnak okot félreértésre.

Az ÉIvÍE, mint m szaki specifilcáci ' nem helyettesíti a ternrék forgalmnzásához, felhasz-
nálásáhoa beépítéséhez, hasz'nálatához szÍikséges egyéb engedélyeket (pl. egészség gyi'
építési hat sági), tanrlsíwárryokat (pl. t{izvédelmí, termék megfolol ség igazolási).

Az ÉME alapjárr kiadottmegfelel ség igazolás nem jogosíqia fel sem a ryárt t, sem a
forgalmaz t a CE megfelel ségi jel lés felt ntotés Í a terméken vagy nnnak csomagolásr{n.
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ADATOK

A termék 3y rtísi helye(i)
Mosonmagyar vári Fémszerelvény ZRt. graorÉira at.;
H-9201MosonmagSnr vár, Terv a.92.

cAsA BUADES S.A. CrErG)
E-07350 Binissalein
Spanyolonzág

A tcrmék és e termék teruezett felhasrmálils'[nlk leírrlca

Az egyfogant'nls kevei csaptelepek az éptil*gépészet terÍlletén lakházak, k z sségi
létesífuények hideg és moleg vtzvaetékeíhez csatlakoztatva a kívánt h mérséklet és
kívánt nerrnyiség vÍz beállÍtására és vételérp basználhat k.
Az egyfogantJnls kever csaptelepek nyitását és zárásá\ valanint a keverMz
h mérsékleténok és mennyiségének beállítását egyfogant5drs, kerámíabetétes vezérl
egységgel (kartus) lehet elvégezni.
A falsík alatti szonelvények esáétilus és hel$akarékos szerolést biz osítanak.
A kÍll nb z funkci jír csaptelepekbe @25 mm- Sl a35 t ,n-er,, a40 ílm_es és a45
nrm_es vezérl egységeket szerplnek.

A csaptelepek alapvet m{lszakí jellemz i:

o maximális statikus n}omás 10 bar

o falsft alatti szerelvények ajánlott hál zatí nyomása 1-5 bar' e nyomás folett
nyomáscs kkent beépítése aj ánlott.

o minimális kífolyási nyomás 0,5 bar (ajánlott tartomáuy 1-5 bar)

o marrimális víá mérséklet 90"C (ajánlott maximális víá mérséklet 65 "c)
o osaptelepekalapanyagaCbzn3gPbl

o feliileüvédele'm Ni-Crbwonat

A csaptelep csal dok a k vetkez k:

MorÍM mrlrkanév alatt forgnlmazott termékek

o MODE
o JUMOR EVO
o ECo TREI{D ( j név csak TREND)
o TREND 2

!,2

A4-8337N-01455-2012
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o INI(A- (Ikfib - más fogant5drval áruház láncok részéro)
o JUNIOR ECO ( i nwe csak il.tNIOR)
. NdAMBo-s - (Prakik' Dork4 Szamba _ más-más fogantyrlval áflfuáz lánook

nfuzér )
o MEDICAL
o BOJLER
o MULTIBOX falsft alatti univeizáIis egrnég' falsík alatti kád_zuhany csaptelep,

falsík alatti arhany csaptalep

TEKA mírkanév alett forgalmozott termékek

o ICON
o CUADRO
o KOBE
o B'LACK&White(festott)
o MOONLITE (BLACK & white s tétben világít fel l tt l)
o Pdl!fi
o SPIRIT _ ncveváltozik (2012-ban )
o AURA
o MTA
o PORTO
o MC-10 PLUS
o MB2
o ARES
o ROVER
o ELAI.I
o ROYALPLUS
o OPEN
o lv{F

o FORUM

A4-E337N-0145 5-2012
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2. rcu-nvtzŐrÉsvzscÁmrnnncÍrÉLÉsttrlÓnsnnnnr

2.!, Atermék m szakligllemz i, azoki víharyott értékei és vlzsgíle /megÍtáésr m dszerel

Termé\ieltemz k és
mértékeqységeik

Értet VÍzsg |a lértékelési
m dszer

Mechanikai viselkedés
zfu elem el tt
za elem után

MSZ EN 81722008 9.4.2.
MSZ EN 817:2008 9.5.2.

MSZ EN 817:2008 9.4.t.
MSZ EN 817:2008 9.5.1.

Kezel elem szilrárdsága MSZ EN 817:2008 tt.2,5. MSZ EN 817:2008 11.2.4.

a20ID0aI (x.25.) és

4712005. (ilL 11.) s

T m rség zfu elem el tt
T m rség zfu elern után

MSZ EN 81722008 8.3,2.
MSZ EN 817:2008 8.4.3.

MSZ EN 81722008 8.3.1,.

MSZ EN 817:2008 8.4.2.

Átrotyás hideg- meleg z
kztt MSZ EN 8L722008 8.7.2. MSZ EN 817:2008 8.7.1.

Ztfuan1vált t m rsége

-automata: r,kád'o állásban

-automata: ,,zuhany"
á1lásban

MSZ EN 817:2008 8.6.2.
MSZ EN 81722008 8.6.4.

MSZ EN 817:2008 8. 6.1
MSZ EN 817:2008 8. 6.3

Feltilet bevonata MSZ EN 81722008 5.2. MSZ EN 248:2003

Étettartaln MSZ EN 817:2008 12. MSZ EN 81722008 12.

vízlíibocsátás MSZ EN 81.7:2008 10.6.3. MSZ EN 817:2008 10.6.2

Méretek MSZ EN 817:2008 6. Ifulíbrált mér m s zqtel

Jel lés MSZ EN 81122008 4. Sze,nrevételezés

hhanycsatlakoz k MSZ EN 817:2008 6.'l . MSZ EN 1112:2008

h arlyt ml k MSZ EN 817:2008 6.6. MSZ EN 1113:2008

Haj lékony bek t cs vek MSZ EN 1361 8:2012 MSZ EN 13618:2012

Lefoly szerelvények MSZ ENI 274-122002 MSZ EN 274-2:2002

3. MEGFELELŐsÉcrcazotfusrowrpuvÉNyrt

3.1. Megfelel ség igazolísi m dszer(ek)

A 2N2/ 3 59 |BKbizotMgi batkozat alapj án'

a 89/106/EGK tanácsi irányelv III. melléHet és

a3/2003 (I. 25.) gI\d_cKI\,i-KvVIrd egytittes reodelet 4. sz. melléklet szoínti:

(1*) rendszer.

A4-E337N-0145 5A0l2
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3.2. A gyártr feledatai

3.2.l Üzemi gyártÁsellen rzes GlayB)

A gyárt k teles olyan ÜoyB rendszert kialaldtani, dolcrrmeirtálni és miik dtetni'

'utv 
uiaositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaÍ m don folpmatosan

megfelelnek jelerr ÉIran k vetelnényeinek

Az a gyátt , melynak a min ségirárrltási rendszere_megfelel az EN ISo 9001-nek'

es azt tiegeszítí a je1en ÉME-Ú." etotrq az tu:emti gyártásellen rzésre vonatkoz

k vaelményelr*el, {tgy tekinthet , tow u ttzemi gyártásellen rzési rendszero

megfelel a kiivetelnénryeknek

A tenné,lre vonatkoz an a gyárt feladata olyan Ílzemi gyártásellen rzési rendszer

kialagtása' m k dtetése, Ítetve ellen nése, mely a termékek folpnatos
megfelel ség& biaosíqia

Az ilzemi gyártásellen rzési rendszernek tartalmaz_'ni a kell :

a megfelel ség igazolásí eljárás keretében sz{tkséges feladatokat és ezek felel sét'

a szanélyzetképzettségére és oktatására' a gyárt - és vizsgál bmendezésekre, az

a1apanyagokra' á tes"atutott termék líro, a gyáttÁsi folyamatra, a felmerill nem

ne,gfeíel ségek és reklamáci k kezelésére és aztlzemí gyártásellen rzési reirdszer

- wM áltáli - fel lvizsgálatáravonatkoz szabályozás|
a:z Ílzemi gyrírtásellen rzés keretében végzend vizsgálatokaf melyek
gyakoriságára és vizsgátati m djára vonatkoz k vetelm&ryeket az alábbitÁbláat
tttalmana:

* ajánlott gyakoriság
a:z zemi gyártásellen rzés keretében végzntt vizsgálatok eredményeinek
értékelését az els pusvizsgálat eredményeinek sszevetésével.

3.2.2. A t rmékst kísér termékjellemz inek megadása

A termék csomagolásán vagy kísér dokumentrrmain a k vetkez tenrrékjellemz k
&tékeit kell megadni:
- névleges csatlakoz / b k tési méretek;
- naldmális tizemi nyomás és h mérséklet;

vízkibocsátási osztály.

A4-E337N-01455-20t2
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I. t blazat

A vizs gílt termé\i elle mz k Vízsg lafi m dszet VizsgáIa gyakorÍság

FelÍIlet min sége, megiel lés szemÍwételezés minden darabon

Névleges méretek méretellen rués 1* lnap / fipus
Alapanyagok min sége m bizonylat ellen rzése minden tételen

Ttim rség vizsgálatzár elem el tt vizsgálat mindenr darabon

Mechanikai viselkedés vizsgálata
zfu elem el tt vtzsgálat minden darabon
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3.2.3. SzáIlít i Megfelel ségi Nyilatkozat kiállítása

A gvárt által kiátlítand nyilatkozatnak a k vetkez{ket ketltartalmaznia:

- Az építési termék szállít jának (gyárt j{nak' forgalomba hoz jánalq

továbbforgialrn az jfuak) nwét, azonosít j elét (márkaj elét) és cínét.
- Az építési termék randeltetésí célját (felhasarálási t f letét) és az azonosításához

sztikségos adatait a eyártás dátumát' a termék pusát.

- Azon kijet lt szqtter;et megnwezését, azonosítási szám q mel1mek els
puwizsgálata alapján a megfelel ségi nyílatkozat kiadásra ker lt.

- Jelen ÉME azonosít ját melyeknek az fit&í te'tmék vizsgálattal igazoltan
mcgfelal.

- A mogfelel ségi nyilatkoz érvényességi ídejér
_ A szÁllít , gyátt , fotgalmaz megfelel ségi nyitatkozat dáftásárn felbatalmazott

képvisel jének nwét (olvaslrat an) és beosztását.
- A megfelel ségí nyilaÍkozat azonosít számrát, a kiadás dátumát' a kiállít

. cégszer aláírását.

Kiegészít irrformáci k :

A t rmékÍe vonatkoz Felhasználási tnutat (átadva / a gyítt honlapján elérhet ,
stb. megieliiléssel).

A megfelel ségí nyilatkozat formai k vetelményei:

A nyilatkozst k t tt formája ri,incs el írva. Áttauran náIl bízonylaÍ, amelyet a
kisállÍtás során a sáltítmányhoz, Vagy a szállít lwélhez célszer{l csatolni.
Mérretébe,no fornájában igazo bat a gyárt eryéb céges iratainak l lala\iá oz,Yaw a
temnélrhez csatolt beépítési_, kezelési és h8sznátati {rfuutat hoz.

33. A kiJel tt ten sít szervuetfolrdetai

3.3.l. Els típrrsvizsgálat

Az els típusvízsgálat során az alábbi t rmékjellemz k 2.1 fejezába' leíftak szerinti

vizsgálat&a ker ljtin sor:

- meohanikai visalkedég zár elem el tt és után;

- tiim rség zÍn e|emel tt és után;

- egészségugyi alkalmasúgiv vfuhál zati alkalmazáshoz;

- kezel elemszilárdsága;

- átfolyás hideg-melegvíz k ztitt;
- mérstek, jel lés ellen tzése;

- vízkiboos tás.

A kijeltilt vizsgál laborat rirrm a jeleir Érrr naaes{hoz végzett atkalmasságí

vízseálatok er"amenyeinet felhasznátásával iisszeállíthatja az els fipusvizsgálati
dokrrmentáci t, amennyíb en' a2.| pontban le{rtak teljesiilnek.

A4-E337]\l-01455-20t2
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3.3.2. A gyártásellen rzés alapvizsgálata

3.3.2.t.Az ÍlzEmi gyártásetlen rzési rendszert leír dokumentáci el ze1es feliilvizsgálata

Ennek keretéberr a gyártrísellgn rzes m k dését, a gyártás folyamatát' valamint a

hozzÁkapcsol d ellen rzések és vízsgálaÚok elifuását leír - gyrt által készített -
dokrrmentrrmok feltilvizsgálatának elvégzése tiirténrik meg.

A felÍtlvizsgátat atapján értékelt, hogy a termékek mín ségszabályozÁsa megfelel _e'

és ssáangban van- a 3.2.l.-bmel írt k vetelményel&el.

3.3.2.2.A gyártásollen nés alapvizsgátata a helyszínen

Az alapvtzsgálat keretében elleir rz tt és értékelt, bogy az tlzem a ryártásellen rzési
dokumentácí rrak megfelel en végzi-e a twékeirységét' továbbáa syffi általvégze .

ellen rzések és vizsgálatok atkalmasak-e a Efmék k megfelel ségének

megállapításfua. Az alapvizsgálat Htorjed arrq hory a gyátt rCIndelkezik-e arcl&al az
eszk z l*el, melyek szillségesek a k vételményelcnek megfelel termékek
el állításához, és adotlalr-o a gyártásellen rzés elvégzésének személyi és tárgyi
feltételei.

3.3.3. A megfelel ségi tan sítvány kiadása

A kijel lt taillsít szevez;e. - aÍz els típrsvizsgálal é' a gyártásellen tzés
alapvizsgÉlatának értékoléséro alapozva - vmcrninÓsÉcl rÁnÚsÍrvÁrv
kiadásával iganlja a termékek megfelel ségét.

3.3.4. A megfelel ségi tan síwány énrényben tartása

A k{jel lt tan sít srpntez.et azílzsmi gyártásellen rzés folyamatos felttg7elete alapján
a kiadott MEGFELErlsÉct remjsÍrvÁrw_t érvénÉ n tartja.

Az tzemi gyártrísetlen rués folyamatos feliigyelete wente egy alkalommal kerlll
olvégzésro, tntalrna megegyezik az alapvizsgálatn l leírtakkal, azzal a kívétellel' hogy
a dokumeirtum feltilvizsgálat csak az alapvizsgátat ta m dosított dokrrmeirtumolcra
Üerjed ki.

3.3.5. Aziizmbeir vett minták sz r pr bas zerí-:lirzsgálata

A kijel lt sz'ewez.et feljogosított képvisel je sz r pr boszer en évente 1 alkalommal
az alábbial an meghatározott m don és mennyiségben mintát vesz a gyárt rzemben:

Mintanagysága: 1 db csaptolep

Mintavétel m dja: g}ráÍt hely raktáráMl kiválasztva
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4. ALKALMASSÁGIFELTÉTELEKerÁNrÁsor

4.l. Alkalmassrígifeltételek

4.1.1. Termék

A csaptelepeknek meg kell felelni a2. pont alaffi'tíblázatban megadott típusvizsgálati
k v*étnényel'dez tartoz értékoknek. A ter'Í'ék k anyagában, kialaldtásában'
méreteibeir bek vetkezett változások esetérr jabb alkalmassági vízsgálat elvégzése
sz kséges.

4.l.2. Gyártás

A szerclvényeket wánLry kell el állítani a gyártástechnol giai utasításoknak

megfe[el en. A termékek csak a m szaki dokunentáci ban szerepl alapanyagokb l
és kivitelezéssel készElhetnek. A gyáÍtás során az alkalmazott technol giában vagy
alapanyagokban bekiivet}ezett változrísok bárrrelyike esetén a megváltozott re'lrdszer

vonatkozásában jabb alkalmassági vizsgálat elvégzése sziikséges.

4.l.3. Forgalmazás

A termékel ez megfelel ségi tán sítváÍlyt, termékismertBt t, szerelési és beépítési

tifuutat t kell mellékelni. A kísér okmányokon fel kell tÍintetni:

- ffi#f.í#m*'x:*'
4.l.4. BeepítrÉs

A termékeka a gyárt ritrrutatása szerint kell beépíteni es karbantartani.

4.2. Ajánlások

4.2.t. Csomagoláshoz, szállításho z, tfuo|áshoz

A csomagolás, tárolás és szállítás sonín a termékek epségét leginkább biztosít (karton

doboz, uutoremotia, sz vetzsák, stb.) megoldás keresésére célszer t rekedni, hogy a

felhasznál hoz sér lésmentes áru keriilj n. A csomagolásnak tartalmaznia kell az

ismertet t és beépítési ritmutat t is.

4.2.2. Beépítéshez, használathoz, karbantartáshoz

A sze,rrelvények csak az alkalmazási t rtil t kn k és megeirgedett ze'mi

paramétereiknek megfelel rendszerekbe építhet k be, rendeltetésszer haszrrálat

mellett karbantartríst, j avítást nem igényelnek.

A termékeket szakszer{ien kell felszerelni, a beépítéshez csak olyan szersámok
használ}rat ko amelyek nem karosítják, ronosolják a szerelvérryek feltiletét.
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5. urÓprrBNŐnzÉs És eaYÉB rnlrÉrntBr

5.1. ^lz Éun éIvényessege alatt elvégzend ut ellen lzések

A k vetkez ut ellen rzés a termékeken t rtén váItoztatások esetén esedékes. Az
ut ellen ruési k rclezettség elnulasztása esetén az Érc MtáIyá veszti és az Énn
Nonprofit Kft. t Íli az érvényes Épít ipari M szaki Engedélyek adatbázisáMl.

J*kk WK
tudom árryos mrrrrkatárs

témafelel s
az Épnletgépészeti és Energetikai
Tudomfuiyos osztály vezet je

mányt és Energetikai
i vezet je
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